
Snoooze
Přírodní nápoj na spaní na
bylinkové bázi

Usínání bez stresu - Svěží
probuzení

®



Zdroj: Lightspeed Research (Nov. 2017)

97% Němců potvrzuje důležitost dostatečného 

spánku ... 

… a téměř všichni dospělí vědí, že spánek 

zlepšuje výkonnost další den

92% pracujících Němců má problémy se spánkem a 

cítí se po ránu neodpočatí. Povoláním 

způsobený stres je hlavním důvodem pro 

špatný spánek. Především na cestách a v 

hotelech.

70% Němců přesto používá prášky na spaní.

Důvod: Strach před vedlejšími účinky & 

závislost

Německo má spánkový deficit
. . . avšak chemické prášky na spaní nejsou řešením



Nově: Snoooze®, Natural Sleep Drink:
Usínání bez stresu & svěží probuzení

• Dobře chutnající nápoj (žádné prášky!)

• Inovativní & Jedinečný

• Pro dobré usínání a nepřerušovaný noční spánek

• 100% přírodní složky

• Podporuje přirozené spánkové cykly

• Žádné návykové efekty nebo vedlejší účinky

• Působí během 20-30 minut

• Ekologická kartonová krabička



Snoooze® působí přirozeně . . . s více účinnými bylinkami
a bez vedlejších účinků

Tradiční prášky na spaní a jejich složky

Snoooze® Strong obsahuje: 

2800 mg meduňky citronové

1200 mg kozlíku lékařského

900 mg mučenky

400 mg lipových květů

5 mg sluncovky kalifornské 

441 mg kozlíku lékařského 125 mg kozlíku lékařského
80 mg mučenky

112 mg meduňky

60 mg kozlíku lékařského
150 mg chmelu
40 mg mučenky

& melatoninu a tryptofanu

200 mg kozlíku lékařského
35 mg chmelu

500 mg kozlíku lékařského

Snoooze® Regular obsahuje: 

2800 mg meduňky citronové

1000 mg kozlíku lékařského

810 mg mučenky

300 mg lipových květů

5 mg sluncovky kalifornské 



Už jste vyzkoušeli Snoooze?
8 z 10 konzumentů cítí pozitivní efekt

Snoooze Website 2018: > 90.000 vzorků (s 
příspěvkem na expediční náklady)

Web-shops: 2018: Vamida.at, Douglas.de, 
Amazon.de, 2019: BIPA, SPAR, Palmers

Letištní haly: > 12.000 vzorků

Pomůže při Jet-lag & „travel

fatigue“

Hotely: Sofitel, Jumeira, Bristol, St. Martin‘s 
Therme, atd. >10.000 vzorků

Spi v hotelu lépe

Trade & Consumer Fairs:
400-500 vzorků/den



Cílová skupina: Zdraví pracující Němci (30-55)
… s důrazem na „Happy Days“ ve všech médiích



Umístění & obrat v lékárnách

• Umístění v prostoru pokladen
Obrat: 10-20 krabiček/týden

• Umístění v regálu
Obrat: 4-6 krabiček/týden

• Míra opětovného prodeje: 58%



Umístění & obrat v supermarketech

• Umístění u nápojů:
Voda, ledový čaj, premium smoothies, Mono 
čaj

• Obrat displej:
24-50 krabiček/týden

• Obrat regál
7-12 krabiček/týden

• Míra opětovného prodeje: 54%



Online - míra opětovného prodeje: 37%

Snoooze.co

Úspěšné ochutnávky >35% opět nakoupí

Douglas.de

Úspěšné prodeje & opětovné prodeje

Amazon.de

Úspěšné prodeje & opětovné prodeje



Tisk, reklama & propagace



Informace

• Popis produktu: Snoooze® je přírodní nápoj na spaní na bylinkové bázi. Doplněk stravy s rostlinnými extrakty
pro zdravý a odpočinkový spánek.

• Složky: Kozlík lékařský, mučenka, meduňka citronová & lipové květy (chmel a máta peprná jako přírodní aroma)

• Množství náplně: 135 ml, Příprava: pasterizované, Minimální doba trvanlivosti: 18 měsíců; > 9 měsíců při

expedici

• Druhy: 2 (Regular & Strong) zabalené v ekologické kartonové krabičce, 12 krabiček/balení

• Výživové hodnoty Snoooze® Regular (na 100ml): 100kJ/23kcal – 5,6g uhlohydrátů (z toho cukr 5,1)

• Vzhled: Světle hnědá - Vůně: Bylinková – Chuť: Bylinková (jako silný ledový čaj)  Konsistence: tekutá

• Distribuce:  SNOOOZE Vertriebs GmbH–Neutorstraße 39/8–5020 Salcburk

• Plnění: Ennstal Milch KG, Stainach, Rakousko



Šťastný je, kdo dobře spí.



AR Trade spol. s r.o.

K Hrušovu 292/4

102 00 Praha 10

Mgr. Ladislav Blažek 

jednatel 

+420 603 888 201

info@artrade.cz

www.artrade.cz

KONTAKT:

výhradní zastoupení pro 

ČR a SR
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